UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Kód a názov odboru štúdia
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Vyučovací jazyk

BIOLÓGIA
1.

2.

3.

2
3
1
7902 500 gymnázium
vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A
denná
štvorročná
slovenský jazyk

4.

Spolu
6
6

Charakteristika predmetu
Učebný predmet biológia poskytne v rámci školského programu stredoškolského vzdelávania
základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej
gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej
fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň
nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.
Program je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac využívať moderné didaktické formy, metódy
a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri
práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť poznatky aplikovať.
Obsah predmetu sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho programu do troch
základných tematických okruhov:
1. Svet živých organizmov v prvom ročníku (99 hodín) nadväzuje na poznatky základnej
školy. Prostredníctvom vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a
mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku, má žiakov motivovať a
podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej prírody. Východiskom je tematický celok „Život a voda“,
kde vodný ekosystém slúži ako prostriedok pochopenia vzťahov medzi organizmami a prostredím ako
aj organizmami navzájom. Tematický celok „Špecializácia rastlín a živočíchov“ vysvetľuje možnosti a
formy adaptácií organizmov na rôzne životné podmienky a poskytuje priestor pre projektové
vyučovanie. Praktický význam poznatkov o živých organizmoch približuje tematický celok „Život s
človekom“. Poznávanie rozmanitosti sveta živých organizmov završuje tematický celok „Mikrosvet“.
Záver celej časti patrí systematickému prehľadu prebraných rastlín, húb a živočíchov. Súčasťou
predmetu sú praktické cvičenia, ktoré umožnia žiakom overiť si teoretické poznatky v praxi rôznymi
spôsobmi.
2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov živých
organizmov (99 hodín). Jednotlivé tematické celky približujú stavbu a organizáciu živých sústav,
vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc bunkou.
Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú životné prejavy
organizmov. Tento tematický okruh poskytne základné informácie dôležité pre pochopenie jednoty
živej prírody. Jeho súčasťou sú praktické cvičenia, ktoré umožnia žiakom vyskúšať si a v praxi overiť
teoretické poznatky rôznymi formami od klasických laboratórnych prác s prírodninami až po prácu s
informáciami prostredníctvom IKT.
3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia (66 hodín). Jeho ťažisko
predstavuje tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý okrem informácií o stavbe a funkcii
jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie o najčastejších poruchách
ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. Nadväzujúci tematický celok „Zdravý
životný štýl“ otvára možnosti pre projekty a samostatné práce žiakov. Umožní získať nielen ďalšie

poznatky dôležité pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať
zručnosti pri práci s informáciami. Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je možné realizovať
formou cvičení v nadväznosti na jednotlivé kapitoly o orgánových sústavách človeka, prípadne v
spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb. Praktické cvičenia na zvolené témy budú sa
uskutočňovať na delených hodinách.
Ciele učebného predmetu:
1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v
nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé organizmy.
Kompetencie:
- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci,
dynamický systém;
- schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;
- vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov;
logické myslenie;
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;
- samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné
predmety,
- zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii.
2. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka.
Kompetencie:
- poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a živočíchov;
- poznať možnosti využitia vlastností a životných prejavov organizmov v biotechnológiách;
- poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, možnosti
liečby, prevencie a poskytnutia prvej pomoci.
3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.
Kompetencie:
- využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie;
- poznať pozitívne aj negatívne účinky životného prostredia na ľudský organizmus;
- poznať príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení;
- poznať dôsledky sociálnych patológií pre život a zdravie človeka;
- posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý životný štýl;
- poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi.
4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu
Kompetencie:
- schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode;
- bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní v
laboratóriu;
- schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní
biologického materiálu.
5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti
ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách).

kompetencie:

- schopnosť vyhľadávať informácie oživej prírode v literatúre a informačných
médiách, pracovať s informáciami;
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu;
- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery;
- schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia;
- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri
získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce;
- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné
stanovisko;
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

BIOLOGIA-1.ROČNÍK
mesi Počet
Téma
ac
Hodín

Základné
pojmy

Očakávaný výstup

Metódy
Formy práce

Rozvíjané
kompetencie

Prierezové
témy

Biológia, biologické vedné
disciplíny, podmienky
klasifikácie

poznať podmienky
klasifikácie predmetu
biológia v 1.ročníku

výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová práca,
diskusia

schopnosť vnímať
prírodu ako
usporiadaný,
neustále meniaci,
dynamický systém

osobnostný a
soc. rozvoj

Abiotické a biotické faktory
prostredia, podmienky a zdroje
prostredia, slnečné žiarenie,
vzduch, voda, pôda, primárna
biomasa, svetelná energia,
energia chemických väzieb,
jedinec, druh, populácia,
spoločenstvo
Konkurencia, komenzalizmus

-poznať význam
abiotických a
biotických zložiek
prostredia pre
existenciu
organizmov
-vysvetliť rozdiel
medzi druhom,
populáciou a
spoločenstvom
organizmov

výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová práca,
diskusia

schopnosť vnímať
prírodu ako
usporiadaný,
neustále meniaci,
dynamický systém

Environmentálna
výchova

I. Úvod do biológie

IX.

1

1.Úvodná hodina.

3

I.TC ORGANIZMY A
ICH ŹIVOTNÉ
PROSTREDIE
2.Životné prostredie
a jeho zložky.

4.Ekosystém,

Ekosystém, potravové reťazce,
potravová sieť, producenty,
konzumenty, reducenty,
potravová pyramída,
ekologická sukcesia, klimax,
prírodné a kultúrne
ekosystémy, vodné a

pojem ekosystém
vové
vzťahy a siete
základné typy
ekosystémov

výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený

vzájomné vzťahy
medzi organizmami
a ich prostredím

prírodu ako
usporiadaný,
neustále meniaci,
dynamický systém
vzájomné vzťahy

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

suchozemské ekosystémy
a prezentovať
informácie o
vybranom prírodnom
ekosystéme

rozhovor, skupinová práca,
diskusia

medzi organizmami
a ich prostredím

vyhľadávať in
formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných
médiách a využívať
IKT pri získavaní,
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce
Literatúra: Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia ,Svet živých organizmov Jana Višňovská a kolektív · Vydavateľstvo: Expol Pedagogika , Edícia:
Biológia
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II.TC ŽIVOT A VODA
/10/

II.TC/1 Život v
sladkých vodách
5.Charakteristika
vodného
ekosystému.
Planktón.

6.Vodné rastliny.

Abiotické podmienky
prostredia, vodné
spoločenstvo, autotrofná
výživa, heterotrofná
výživa, biologická
rovnováha, tečúce vody,
stojaté vody, mokrade,
planktón, fytoplanktón,
zooplanktón

Autotrofná výživa, nižšie

ožky
zooplanktónu a fytoplanktónu
tónu pre vodný ekosystém
kontaminácie vôd a jeho
dôsledky na vodné
organizmy
spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov
zooplanktónu a
fytoplanktónu
vedieť charakterizovať

výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

prírodu ako usporiadaný,
neustále meniaci,
dynamický systém

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné zručnosti

vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
in formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií,

výklad s podporou PC –

ať v

Environmentálna

Riasy. Vyššie
rastliny

rastliny, riasy, stielka,
vyššie rastliny, kormus,
vegetatívne orgány,
reprodukčné orgány

základné typy stielok rias
a kormus, porovnať nižšie
a vyššie rastliny
zástupcu popísať vonkajšiu
stavbu tela
mnohobunkových rias

prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické
myslenie

výchova Tvorba
projektu a
prezentačné zručnosti

zodpovednosti vo vzťahu
k živým organizmom a
ich prostrediu

druhy vodných rastlín
zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov

prispôsobenie rastlín
životu vo vode

in formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií,
ako aj prezentácii
vlastnej práce
7.Bezstavovce
sladkých vôd hubky, pŕhlivce,
ploskavce.

Bezstavovce, hubky,
pŕhlivce, lúčovitá
súmernosť, polyp,
medúza, pŕhlivé bunky,
dvojstranná súmernosť,
ploskavce, pučanie,
gaméty, oplodnenie,
obojpohlavný živočích,
regenerácia

sladkovodné druhy
kmeňov hubky, pŕhlivce a
ploskavce
morfologické znaky
hubiek, prhlivcov
a ploskavcov
spoločné a rozdielne znaky
hubiek, pŕhlivcov
a ploskavcov
postavenie hubiek,
prhlivcov a ploskavcov v
potravovom reťazci

výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické
myslenie
zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov
in formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií,

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

vodných ekosystémov

ako aj prezentácii

spracovať a prezentovať
zaujímavosti zo života
hubiek, prhlivcov a
ploskavcov
X

Mäkkýše

Mäkkýše, ulitníky,
lastúrniky, schránka, ulita,
lastúra, plášť, svalnatá
noha, vnútornostný vak,
sifón, filtrácia, indikátor,
hermafrodit,
gonochorista, gaméty,
priamy vývin, nepriamy
vývin

sladkovodné druhy
ulitníkov a lastúrnikov
popísať základné
morfologické znaky
ulitníkov a lastúrnikov
tela ulitníkov a lastúrnikov

výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

sa mäkkýšov životu vo
vodnom prostredí

Obrúčkavce, rovnomerná
(homonómna) článkovanosť, zväzočky štetiniek,
podkožný svalový vak,
ektoparazity, priamy a
nepriamy vývin, kokón,
reducenty, mnohoštetinavce, maloštetinavce, pijavice

sladkovodné druhy
obrúčkavcov
morfologické znaky
obrúčkavcov
tela mnohoštetinavcov,
maloštetinavcov a pijavíc

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

pocit zodpovednosti vo
vzťahu k živým
organizmom a ich
prostrediu
zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov

reťazec, ktorého článkom
budú mäkkýše
vyhľadať,
spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov
mäkkýšov
9.Obrúčkavce.

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické

in formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií,
ako aj prezentácii
výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické
myslenie
zodpovednosti vo vzťahu
k živým organizmom a

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

ich prostrediu
reťazec, ktorého článkom
bude tubifex (bahenník)

zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov

spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov
obrúčkavcov

10.Článkonožce pavúkovce,
kôrovce.

Článkonožce, pavúkove,
kôrovce, hmyz,
nerovnomerná
(heteronómna)
článkovanosť, hlavohruď,
zvliekanie, vonkajšia
kostra, pohlavná
dvojtvarosť (dimorfizmus),
priamy a nepriamy vývin

sladkovodné druhy
pavúkovcov a kôrovcov
morfologické znaky
článkonožcov
tela pavúkovcov , kôrovcov
a hmyzu
reťazec, ktorého článkom
budú vodné pavúkovce
a kôrovce
spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov
pavúkovcov a kôrovcov
sa pavúkovcov a kôrovcov
životu vo vodnom
prostredí

in formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií,
ako aj prezentácii
výklad s podporou PC –
prezentácia (PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické
myslenie
zodpovednosti vo vzťahu
k živým organizmom a
ich prostrediu
zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov
in formácie o živej
prírode v literatúre,
informačných médiách a
využivať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií,
ako aj prezentácii

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

11. Článkonožce
- hmyz.

Hmyz, vonkajšia kostra,
ústne ústroje, tykadlá,
zložené oči, mozaikové
videnie, krídla, biologická
rovnováha, potravový
reťazec, dokonalá
a nedokonalá premena

sladkovodné druhy
vedieť popísať základné
morfologické znaky
článkonožcov
tela
Pavúkovcov, kôrovcov a
hmyzu

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

príklade rozdiel medzi
úplnou a neúplnou
premenou hmyzu

schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov
od ich vonkajších prejavov
schopnosť vyhľadávať
informácie o živej prírode v
literatúre

spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov
hmyzu
prispôsobenia sa hmyzu
na život vo vode
12.Stavovce
sladkých vôd ryby.

Fylogenéza, ontogenéza,
stavovce, vnútorná kostra,
chrbtica, ryby, ryby tečúcich
a stojatých vôd,
hydrodynamický tvar,
plutvy, šupiny, bočná čiara,
žiabre, plynový mechúr,
vonkajšie oplodnenie, ikry,
mlieč, neresenie

sladkovodné druhy rýb
morfologické znaky rýb
rýb na život vo vodnom
prostredí
skupiny živočíchov, ktoré
zaraďujeme medzi

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

stavovce

diskusia

spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov rýb

13.Stavovce obojživelníky.

Obojživelníky, mloky, žaby,
žubrienky, plutvový lem,
žiabre, pľúca, pohlavný
dimorfizmus, nepriamy
vývin, vonkajšie oplodnenie,
biologická rovnováha

druhy obojživelníkov
morfologické znaky
obojživelníkov
podľa obrázka
vývin skokana zeleného
spoločné a rozdielne
morfologické znaky
vodných stavovcov (ryby a
žaby)
sobenia sa obojživelníkov
na život vo vodnom
prostredí
vedieť vyhľadať,
spracovať a prezentovať
informácie o ekologickom
a hospodárskom význame
vybraných zástupcov
obojživelníkov
žnosti
druhovej ochrany a
význam rýb a
obojživelníkov vo vodných
ekosystémoch

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
sť
vyhľadávať in formácie o
živej prírode v literatúre,
informačných médiách a
využivať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií, ako aj
prezentácii
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
posilňovať pocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
odlišovať zákonité príčiny
biologických procesov od
schopnosť vyhľadávať in
formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využivať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

14.Opakovanie a
precvičovanie TC –
Život v sladkých
vodách.

test, individuálne
skúšanie

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu

XI

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
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II.TC/2 Život pri vode.
15.Mokrade.
Mokrade, rašeliniská, lužné
výklad s podporou
Environmentálna
Rastliny rastúce
lesy, brehové rastlinstvo
mokradí v krajine
PC – prezentácia
prírodných javoch a
výchova
pri vode.
(PowerPoint),
procesoch príčinné
využitie počítačovej súvislosti a tým podporovať
animácie, čítanie
logické myslenie
s porozumením,
práca s odborným
ich prostrediu
textom; motivačný
šovať zákonité
riadený rozhovor,
príčiny biologických
skupinová práca,
procesov od ich vonkajších
diskusia
prejavov
16.Výtrusné
Vyššie rastliny, výtrusné a
výklad s podporou
Environmentálna
rastliny.
semenné rastliny, kormus,
nižších a vyšších rastlín
PC – prezentácia
prírodných javoch a
výchova Tvorba
Charakteristika,
cievne zväzky, biomasa,
ela
(PowerPoint),
procesoch príčinné
projektu a
prehľad.
gaméta, machorasty,
machu, plavúňa, prasličky využitie počítačovej súvislosti a tým podporovať prezentačné
pečeńov-ky, plavúńorasty,
animácie, čítanie
logické myslenie
zručnosti
praslič-korasty, sladičorasty, vymenovať najznámejších s porozumením,
rodozmena, sporofyt,
zástupcov machorastov,
práca s odborným
zodpovednosti vo vzťahu k
gametofyt
plavúňorastov,
textom; motivačný
živým organizmom a ich
prasličkorastov a
riadený rozhovor,
prostrediu

sladičorastov

skupinová práca,
diskusia

machov v prírode
rodozmeny výtrusných
rastlín

formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využívať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii

spracovať a prezentovať
informácie,

17.Semenné
rastliny.
Charakteristika,
prehľad.

18.Magnóliorasty.
Dvojklíčnolistové
rastliny,
charakteristika a
prehľad.

Semenné rastliny,
mechanické pletivá, cievne
zväzky, tyčinky, piestik, peľ,
vajíčka, nahosemenné
rastliny, borovicorasty,
samčie a samičie šištičky,
opelenie, oplodnenie,
semeno, plod, ihličnany

Krytosemenné rastliny,
magnóliorasty, kvety a
súkvetia, tyčinky, piestik,
opelenie, oplodnenie,
jednoklíčnolistové rastliny,
dvojklíčnolistové rastliny,
jednodomé a dvojdomé
rastliny, mäsožravé rastliny

porovnať výtrusné a
semenné rastliny
vedieť zatriediť a
porovnať nahosemenné a
krytosemenné rastliny
druhy pobrežných
nahosemenných rastlín –
drevín, ihličnanov

druhy drevín mäkkého a
tvrdého lužného lesa
druhy pobrežných
dvojklíčnolistových bylín
šištičky borovicorastov a
vedieť vyhľadať, spracovať
a prezentovať
zaujímavosti o
mäsožravých rastlinách

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia
výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať

Environmentálna
výchova

posilňovať pocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostre
odlišovať zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

vyhľadávať in formácie o
živej prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií, ako aj
prezentácii
19.Magnóliorasty.
Jednoklíčnolistové
rastliny,
charakteristika a
prehľad.

Jednoklíčnolistové rastliny,
kosatcovité, lipnicovité,
trávy

ktorými sa odlišujú
jednoklíčnolistové a
dvojklíčnolistové rastliny
druhy
jednoklíčnolistových bylín
rastúcich v blízkosti vody

20.Bezstavovce pri
vode - prehľad.

Článkonožce, pavúky,
mimotelové trávenie, hmyz,
larva, priamy vývin,
nepriamy vývin s úplnou a
neúplnou premenou, váž
ky, dvojkrídlovce, motýle,
chrobáky

druhy pavúkovcov,
kôrovcov a hmyzu pri
vode
porovnať pavúkovce, kôrovce a hmyz y
hľadiska vonkajších
morfologických znakov
vážky a komára

21.Stavovce žijúce pri
vode - plazy.

Zárodočné obaly, blanovce,
bezblanovce, plodové obaly,
plazy (hady, jašterice,
korytnačky, krokodíly),
premenlivá teplota tela,

plazov žijúcich pri vode
blanovcov a bezblanovcov
vedieť popísať základnú

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia
výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať

Environmentálna
výchova

posilňovať pocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
odlišovať zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
nité
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

živorodosť, predátor

morfologickú stavbu tela
plazov
tela obojživelníkov
a plazov

s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

reťazec so zastúpením
plazov

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

sa plazov životu pri vode
žnosti
druhovej ochrany a
význam plazov pre vodné
ekosystémy

XII.

22.Stavovce žijúce
pri vode - vtáky.

Krídla, obrysové perá,
páperie, stála telesná
teplota, duté kosti, vzdušné
vaky, pohlavný dimorfizmus,
kŕmivé vtáky, nekŕmivé
vtáky, inštinkt, stále,
prelietavé a sťahovavé
vtáky, biologická rovnováha,
plávacie blany, pravtáky,
plavce, bežce, letce
(plávajúce, potápavé,
brodivé), etológia

vtákov žijúcich pri vode
ť základnú
morfologickú stavbu tela
vtákov
tela plazov a vtákov
reťazec so zastúpením
vtákov
sa vtákov životu pri vode
druhovej ochrany a
význam vtákov pre vodné
ekosystémy
medzi vtákmi plávajúcimi,
brodivými a potápavými
špecifické formy správania
sa vtákov počas rôznych
ročných období

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využívať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

spracovať a prezentovať
formy správania sa vtákov
23.Stavovce žijúce
pri vode - cicavce.

Materské mlieko, kožné
žľazy, srsť, maternica,
placenta,
vnútromaternicový vývin,
vajcorodce, vačkovce,
placentovce

cicavcov žijúcich pri vode
morfologickú stavbu tela
vedieť porovnať stavbu
tela plazov, vtákov a
cicavcov
reťazec so zastúpením
poznať formy adaptácie sa
cicavcov životu pri vode
žnosti
druhovej ochrany a
význam cicavcov pre

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

vedieť vysvetliť rozdiel v
tráviacej sústave
mäsožravých a
bylinožravých cicavcov
dať,
spracovať a prezentovať
formy správania sa
cicavcov pri vode
24.Opakovanie a
precvičovanie TC Život pri vode
(test).
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pnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
pocit
zodpovednosti vo
vedieť odlišovať zákonité
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
pnosť
vyhľadávať in formácie o
živej prírode v literatúre,
informačných médiách a
využívať IKT pri získavaní,
spracúvaní informácií, ako aj
prezentácii

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné

test, individuálne
skúšanie
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II.TC/3
Život v mori

25.Morská flóra riasy, charakteristika
a význam.

Nižšie rastliny, stielka,
mikroskopické riasy,
makroskopické riasy,
primárne producenty,
zelené, hnedé a červené
riasy, rozsievky, chaluhy,
agar, liečivá, antioxidanty,
morská tráva

tela nižších a vyšších
rastlín
ného
zástupcu popísať
vonkajšiu stavbu tela
makroskopických rias
zástupcov zelených,
červených a hnedých rias

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rias v mori

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

praktického využitia
morských rias človekom
26.Morská fauna bezstavovce, hubky,
pŕhlivce.

27.Morské
bezstavovce ploskavce, mäkkýše,
obrúčkavce,
článkonoţce
(prehľad).

Hubky, mezoglea,
golierikaté bunky, ihlice,
spongín, filtrátory, pŕhlivce,
pŕhlivé bunky, lúčovitá
súmernosť, polypové
štádium, medúzové
štádium, nepohlavné
rozmnožovanie,
pučanie, kolónie, pohlavné
rozmnožovanie, polypovce,
medúzovce, koralovce,
štvorhranovce, hubkové a
koralové útesy

Dvojstranná súmernosť,
prvoústovce, druhoústovce,
ploskavce, mäkkýše, ulitníky,
lastúrniky, hlavonožce,
chitóny, schránka, ulita,
lastúra, plášť, plášťová

morské druhy hubiek
a pŕhlivcov
morfologické znaky
hubiek a prhlivcov
hubiek a prhlivcov
spolužitie prhlivcov s
inými organizmami

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších

reťazec, ktorého článkom
budú morské hubky a
prhlivce
morské druhy ploskavcov,
mäkkýšov (ulitníky,
lastúrniky, hlavonožce),
obrúčkavcov
(mnohoštetinavce) a

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

dutina, svalnatá noha,
radula, vnútornostný vak,
sifón, , mnohoštetinavce,
rovnomerná článkovanosť,
parapódiá, nerovnomerná
článkovanosť, trilobity,
ostrochvosty, kôrovce,
zooplankton, pancier,
hlavohruď, bruško, tykadlá,
klepetá, migrácia

článkonožcov (trilobity,
ostrochvosty, kôrovce)
charakteristické
morfologické znaky
ploskavcov,
a článkonožcov
ulitníkov, lastúrnikov
a hlavonožcov
bezstavovcov, ktoré slúžia
ako potrava človeku
hlavonožce
najdokonalejšie mäkkýše
(bezstavovce) a
článkonožce

práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

zodpovednosti k živým
organizmom a ich
odlišovať zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov

28,Druhoústovce ostnatokožce a
chordáty (plášťovce,
kopijovce).

Ostnatokožce, hviezdovky,
hadovky, ľaliovky, ježovky,
holotúrie, lúčovitá
súmernosť, ostne,
ambulakrálna sústava,
oddelené pohlavie, chorda,
plášť, plášťovce, ascídia,
kopijovec

ysvetliť rozdiel
medzi prvoústovcami
a druhoústovcami
druhy ostnatokožcov,
plášťovcov a kopijovcov
charakteristické
morfologické znaky
ostnatokožcov,
plášťovcov a kopijovcov

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

ambulaklárna sústava u
ostnatokožcov

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

hviezdoviek, jeţoviek,
hadoviek a holotúrií

29.Morská fauna stavovce,
kruhoústovce,
drsnokožce, ryby.

Bezčeľustnatce, sliznatky,
mihule, žraloky, raje,
chiméry, chrupková kostra,
plakoidné šupiny, dentín,
žiabre, bočná čiara,
vnútorné oplodnenie, ryby,
kostenná kostra, kostené
lúče, plutvy, šupiny, plávací
mechúr, vonkajšie
oplodnenie, priamy vývin,
reprodukčná migrácia

plášťovce a kopijovce
zaraďujeme medzi
chordáty
e
morské druhy
kruhoústovcov,
drsnokožcov a rýb
charakteristické
morfologické znaky tried
stavovcov - kruhoústovce,
drsnokožce, ryby
tela kruhoústovcov,
drsnokožcov a rýb
rýb, ktoré slúžia ako
potrava človeku
enovať znaky, ktoré

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

Environmentálna
výchova

predurčujú žraloky stať sa
významnými predátormi

30.Morské stavovce plazy a vtáky.

Blanovce, premenlivá a stála
telesná teplota, predátor

morské druhy plazov
a vtákov
charakteristické
morfologické znaky plazov
a vtákov
životu v
morských biotopoch
prispôsobili plazy a vtáky

31.Morské
stavovce - cicavce.

Mäsožravce, plutvonožce,
veľryby, sirény, podkožný
tuk, plutvy, echolokácia

morské druhy cicavcov
významné skupiny
cicavcov
cicavcov
jednotlivé skupiny
cicavcov prispôsobili
životu v moriach
a oceánoch
edieť uviesť, ktoré
faktory znižujú početnosť
morských cicavcov
žnosti
druhovej ochrany a
význam cicavcov v
morskom ekosystéme

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využívať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

prezentácii
spracovať a prezentovať
zaujímavosti o vybranej
skupine morských
cicavcov
32.Komplexné
opakovanie TC Život a voda.

test,
individuálne
skúšanie

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
osilňovať pocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

II

1

33.Uzatvorenie
osobnostný a
klasifikácie za
soc. rozvoj
I.polrok
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III.TC ŠPECIALIZÁCIA RASTLÍN A ŹIVOĆÍCHOV

/3/ III.TC/1

Vysokohorské
spoločenstvá.
34.Životné
podmienky vo
vysokých horách.
Prispôsobenie sa
organizmov.

Vysokohorské spoločenstvo,
horná hranica lesa, abiotické
podmienky, ekologická
valencia, tolerancia,
minimum, optimum,
maximum, bioindikátor,
kozmopolitný organizmus,
TANAP, zaľadnenie,

ť
abiotické faktory
vysokohorského
prostredia
a endemit
reliktných a endemitných

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich

Environmentálna
výchova

kosodrevinové pásmo,
alpínske pásmo, relikt,
endemit

35.Rastliny vysokých
hôr, zástupcovia,
adaptácia.

Adaptácia, geologické
podložie, kosodrevinové a
alpínske pásmo

druhov živočíchov a rastlín
vyskytujúcich sa v Tatrách

rastlín na vysokohorské
prostredie
byliny a dreviny
vysokohorského
spoločenstva v Tatrách

36.Źivočíchy
vysokých hôr,
zástupcovia,
adaptácia.

Adaptácia, zimný spánok
živočíchov na
poznať najznámejšie
živočíchy vysokohorského
spoločenstva v Tatrách

riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
Literatúra: Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia ,Svet živých organizmov , Jana Višňovská a kolektív · Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
Edícia: Biológia

/2/

III.TC/2 Život v extrémnych podmienkach.
37.-38.
Práca s IKT.

Ekosystém, abiotické
podmienky, populácia,
ekologické minimum a
maximum, adaptácia, púšť,
polárny kruh, more,
geotermálne pramene,
jaskyne, pôda

podmienky v rôznych
biotopoch

prezentácie a
projekty

spracovať informácie o
živote v rôznych typoch
prostredia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém

samostatné práce
a projekty

vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

skupinách pri práci na
projektoch

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
ať zákonité
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
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III.TC/3 Parazitizmus - život na úkor iných.
39.Parazitizmus a
jeho formy.
Parazitické rastliny
a huby.

Heterotrofia, autotrofia,
saprofytizmus, parazitizmus,
parazit, hostiteľ,
medzihostiteľ,
úplný parazit, poloparazit,
endoparazit, ektoparazit,
vnútrobunkový a
mimobunkový parazit,
haustórium

parazitizmu
parazitizmu
druhy rastlinných
poloparazitov a parazitov

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy
medzi organizmami a ich
prostredím

Environmentálna
výchova

diskusia

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využívať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii

III

40.Paraziticky žijúce
živočíchy.

Parazit, hostiteľ,
medzihostiteľ, endoparazit,
ektoparazit, ploskavce,
hlístovce, motolice,
pásomnice, životný cyklus,
parazitárne ochorenia,
prevencia, liečba,
dezinsekcia

druhy parazitických
živočíchov (ploskavce,
hlístovce. Článkonožce)
a medzihostiteľa v
životnom cykle parazita
parazitov pre zdravie
človeka
vedieť vyhľadať,
spracovať a prezentovať
informácie o možnostiach
nákazy, liečenia a
prevencie parazitárnych
ochorení

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský
organizmus, možnosti liečby
a prevencie
činy a možnosti
prevencie najčastejších
ochorení
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
ocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Ochrana života a
zdravia

procesov od ich vonkajších
prejavov

6

formácie
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IV.TC MIKROSVET
41.Mikroorganizmy vírusy.

Mikroorganizmy, mikróby,
vírusy, baktérie, prvoky,
mikroskopické riasy a huby,
mikrobiológia, reducentry,
symbióza, patogénne
mikroorganizmy, infekčné
choroby, environmentálne
a globalizačné faktory,
virológia, parazit, virióny,
DNA, RNA, bielkovinový
obal, genetická informácia,
bakteriofág, kvapôčková
infekcia, očkovanie, vírus
HIV, onkovírusy, retrovírusy,
ochorenie AIDS

hľadiska stavby a spôsobu
života
ochorenia spôsobené
vírusmi, prevenciu,
možnosti liečby
najčastejších ochorení

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl

Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Ochrana života a
zdravia

patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský
organizmus, možnosti liečby
a prevencie
žnosti
prevencie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

42.Baktérie a sinice.

Prokaryotická bunka,
bunková stena, aeróbne,
anaeróbne, autotrofné,
heterotrofné,
chemoautotrofné,
hľúzkovité, symbiotické
baktérie, probiotiká,
bakteriológia, patogénne
baktérie, infekčné choroby,

z hľadiska stavby, spôsobu
života a významu v
podstatný rozdiel medzi
poznať najrozšírenejšie
skupiny baktérií
žnejšie

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl

Environmentálna
výchova Ochrana
života a zdravia

profylaxia, antibiotiká,
bakteriálna rezistencia,
plazmidy, cyanobaktérie

bakteriálne ochorenia,
prevencia a možnosti
liečby

skupinová práca,
diskusia

patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský
organizmus, možnosti liečby
a prevencie
a možnosti
prevencie najčastejších
ochorení
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

43.Mikroskopické
riasy.

Nižšie rastliny,
jednobunkovce - Protista,
stielka – jednobunkový,
vláknitý, rúrkovitý typ,
mikroskopické a
makroskopické riasy,
eukaryotická bunka, plastidy
- chloroplasty, zelené,
modrozelené, žltooranžové,
hnedé a červené farbivá,
škrobové zrná, autotrofia,
heterotrofia, rozsievky,
schránky, lišajník, liečivá,
agar

jednobunkové riasy z
hľadiska stavby a spôsobu
života
rozdiely medzi
prokaryotickou bunkou
baktérií a eukaryotickou
bunkou rias
zástupcov sladkovodných
a morských
jednobunkových rias
am rias v
prírode a ako ich využíva
človek

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
odlišovať zákonité príčiny
biologických procesov od
ich vonkajších prejavov

Environmentálna
výchova

44.Mikroskopické
huby.

Mykológia, eukaryotické
organizmy, stielka,
heterotrofia, parazity,
saprofyty, reducenty,
glykogén, výtrusy - spóry,
symbióza, mykózy, alergie,
pučanie, probiotiká,
penicilín, mykotoxíny,
biotechnológie

mikroskopické huby z
hľadiska stavby a spôsobu
života
najrozšírenejšie druhy
mikroskopických húb,
základné ochorenia, ktoré
spôsobujú, ich význam v
prírode a pre človeka

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský
organizmus, možnosti liečby
a prevencie
žnosti
prevencie najčastejších
ochorení
ocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

45.Prvoky.

Eukaryotické, heterotrofné
jednobunkovce,
mikroskopické, vodné,
parazitické, pelikula,
schránky, panôžky, bičíky,
brvy, cysty, striedanie
pohlavného a nepohlavného
rozmnožovania rodozmena,
meňavkobičíkovce,
dierkavce, mrežovce,
výtrusovce, nálevníky

hľadiska stavby a spôsobu
života
najrozšírenejšie druhy
prvokov, ich význam
v prírode
žnejšie
ochorenia, ktoré
spôsobujú prvoky,
prevencia a liečba

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský

Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

organizmus, možnosti liečby
a prevencie
žnosti
prevencie najčastejších
ochorení
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
ocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu

46.Opakovanie TC
parazitizmus a
mikrosvet.

test, individuálne
skúšanie

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský
organizmus, možnosti liečby
a prevencie
žnosti
prevencie najčastejších
chápať vzájomné vzťahy
medzi organizmami a ich
prostredím

Literatúra: Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia ,Svet živých organizmov , Jana Višňovská a kolektív · Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
Edícia: Biológia
15

V.TC ŹIVOT S ĆLOVEKOM
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V.TC/1 Adaptácia
na život v
ľudských sídlach.
47.Źivočíchy a
urbanizácia.

Kultúrny ekosystém,
urbanizácia, konkurencia,
adaptácia

urbanizácia celosvetový i
ekologický problém
adaptácie živočíchov na
život v ľudských sídlach
a domácnostiach
spracovať a prezentovať
informácie o konkrétnych
príkladoch negatívneho
vplyvu urbanizácie,
ľudských zásahov do
prírody a zmenách
správania sa zvierat

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
ocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

IV

48.Źivočíchy v
domácnosti
(článkonožce,
hlodavce, vtáky).

Domestifikácia, nočný
živočích, sezónny hmyz,
celoročný hmyz,
kozmopolitný živočích,
synantropný živočích,
parazitizmus, symbióza,,
deratizácia,
dezinsekcia, dezinfekcia,
premnoženie, biologická
rovnováha

žnejšie
druhy organizmov, ktoré
sa druhotne adaptovali na
život s človekom
negatívnu činnosť v
domácnostiach
žitosť
správneho skladovania
a spracovania potravín

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

spôsoby boja človeka proti
neželaným organizmom v
domácnosti
príkladoch demonštrovať
negatívny dopad
spolunažívania človeka a
niektorých živočíchov
žijúcich v blízkosti
ľudských obydlí na zdravie
človeka
49.Źivočíchy záhrad a
prímestskej zelene
(bezstavovce a
stavovce).

Mestská zeleň, druhová
diverzita, spoločenský
hmyz,, škodcovia, prenos
ochorení, biologická
rovnováha, spevace, voľná
migrácia,

významné druhy vtákov a
cicavcov, ktoré žijú v
blízkosti človeka
a cicavcov pre udržanie
biologickej rovnováhy v
záhradách a ovocných
sadoch
premnoženia škodcov v
sadoch a záhradách
nebezpečenstvo
voľnej migrácie vtákov z

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
posilňovať pocit
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl

Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

patogénne
organizmy, ich účinok na
ľudský organizmus,
možnosti liečby a prevencie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

Environmentálna
výchova

hľadiska prenosu
infekčných ochorení

zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

50.Źivočíchy polí
(bezstavovce a
stavovce).

Monokultúra, druhová
diverzita, biologická
rovnováha, škodcovia,
rozmnožovacia schopnosť

žnejšie
druhy poľných živočíchov
premnoženia škodcov na
poliach

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

/2/
V.TC/2 Živočíchy v službách človeka

Environmentálna
výchova

51.Źivočíchy v
službách človeka.
Prezentácie
projektov.

hospodársky významné
druhy živočíchov, pomocníci
človeka

významné druhy
živočíchov, ich spôsob
života a využitie
zástupcov
živočíchov, ktorí uľahčujú
človeku jeho
činnosti v rôznych
rozdiel v spôsobe života
voľne žijúcich a
domestikovaných
ž
vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
spôsobe života a
podmienkach chovu
hospodársky významných
druhov, spoločníkov a
pomocníkov

52.Źivočíchy v
službách človeka.
Prezentácie
projektov.

spoločníci človeka,
akvaristika, teraristika

významné druhy
živočíchov, ich spôsob
života a využitie
živočíchov, ktorí uľahčujú
človeku jeho činnosti v
rôznych oblastiach

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

žnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín, húb
a živočíchov
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické
myslenie

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
lňovať pocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov

prezentácie a
projekty

formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využívať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii
žnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín, húb
a živočíchov
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

logické myslenie
spôsobe života voľne
žijúcich a
vzájomné vzťahy medzi
domestikovaných
organizmami a ich
ži
ť
prostredím
vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
formácie o živej prírode v
spôsobe života a
literatúre, informačných
podmienkach chovu
médiách a využívať IKT pri
hospodársky významných
získavaní, spracúvaní
druhov, spoločníkov a
informácií, ako aj
pomocníkov
prezentácii
Literatúra: Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia ,Svet živých organizmov , Jana Višňovská a kolektív · Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
Edícia: Biológia
/9/
V.TC/3 Rastliny a huby v službách človeka.
53.Rastliny ako
potrava.

bielkoviny, cukry, tuky,
vitamíny, minerálne látky,
vláknina, obilniny,
strukoviny, zelenina, ovocie,
lipnicovité, ľuľkovité,
bôbovité, mrkvovité,
kapustovité, ružovité

významné rastliny, ktoré
slúžia ako potrava
prostredníctvom
vybraných zástupcov na
význam rastlín pre ich
nutričné hodnoty,
racionálnu výživu, vplyv na
imunitu a pod.

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

oznať najbežnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín, húb
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým
podporovať logické
myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

54.Koreniny a
pochutiny.

pochutiny, koreniny,
senzorická hodnota,
alkaloidy,
ľaliovité, kapustovité,
mrkvovité, čajovníkovité,
čaj, káva, kakao, kofeín,
huby, hýfy, podhubie,
plodnica, jedlé a jedovaté
huby

významné druhy rastlín a
húb, ktoré slúžia ako
koreniny a pochutiny

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

žnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín, húb

Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

V

55.Krmoviny.

krmovina, krmivo,
medziplodiny, mrlíkovité,
bôbovité, lipnicovité,
okopaniny, ďateľoviny,
obilniny

významné druhy rastlín,
ktoré slúžia ako krmoviny

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín, húb
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím

Environmentálna
výchova

56.Rastlinné drogy liečivá a jedy.

droga, liečebné účinky,
fytoterapia, jedy, liečivé
rastliny, prudko jedovaté a
nebezpečné rastliny,
závislosť

významné a voľne rastúce
druhy rastlín, ktoré slúžia
ako liečivá - drogy
dopad jedov na ľudský
význam fytoterapie
rastlín

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

žnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín,

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

žnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín, húb
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

jedovatých rastlín a húb

57.Okrasné rastliny
parkov a záhrad
(vybrané druhy).

kultúrne spoločenstvá,
dreviny, strom, ker, byliny,
monokultúra, ihličnaté a
listnaté dreviny,
nahosemenné a
krytosemenné rastliny,
vegetačné obdobie, okrasné
byliny, letničky, trvalky

okrasných rastlín parkov a
záhrad

Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

patogénne organizmy, ich
účinok na ľudský
organizmus, možnosti liečby
a prevencie
zodpovednosti za vlastné
zdravie a rozvíjať zdravý
životný štýl
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
prostredím
ocit
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu

Environmentálna
výchova

58.Izbové rastliny
(vybrané druhy).

59. Priemyselné
využitie rastlín a húb.

životný štýl, druh, rastové
faktory - svetlo, teplo,
vzduch, voda a živiny,
fotosyntéza, vegetačný
pokoj,, hydropónia

biosuroviny, biomasa,
obnoviteľné zdroje,
biotechnológie

rané druhy
izbových rastlín

rastliny medzi obnoviteľné
zdroje
vodohospodárska funkcia
lesa
biotechnológia

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

žnejšie
úžitkové a hospodársky
významné druhy rastlín,
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie

Environmentálna
výchova

vzájomné vzťahy
medzi organizmami a ich
prostredím

ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém
schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
pocit zodpovednosti vo
vzťahu k živým organizmom

Environmentálna
výchova

60. .Biotechnológie.

biotechnológie,
bioprodukty, fytochemikálie,
technické rastliny, biopalivá,
adaptogény, geneticky
modifikované organizmy GMO,

využitie rastlín a húb
klasických a moderných
biotechnológií
nevýhody produkcie
biopalív
geneticky modifikovaných
organizmov
spracovať a prezentovať
informácie o využití rastlín
a húb človekom

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

schopnosť hľadať v
prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
žnosti využitia
vlastností a životných
prejavov organizmov
v biotechnológiách
vzájomné vzťahy medzi
organizmami a ich
pocit zodpovednosti vo
vzťahu k živým organizmom
a ich prostrediu
príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
pnosť vyhľadávať in
formácie o živej prírode v
literatúre, informačných
médiách a využívať IKT pri
získavaní, spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii

Environmentálna
výchova Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti

VI.

61.Opakovanie TC
rastliny a huby v
službách človeka.

test, individuálne
skúšanie

prírodných javoch a
procesoch príčinné
súvislosti a tým podporovať
logické myslenie
žnosti využitia
vlastností a životných
prejavov organizmov v
Biotechnológiách
zodpovednosti vo vzťahu k
živým organizmom a ich
prostrediu

príčiny biologických
procesov od ich vonkajších
prejavov
Literatúra: Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia ,Svet živých organizmov , Jana Višňovská a kolektív · Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
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VI.TC

PREHĽAD SYSTÉMU ŹIVEJ PRÍRODY

62.Jednobunkovce.

63.Huby.

taxonómia, taxóny,
binomická nomenklatúra,
nebunkové organizmy vírusy, prokaryotické
organizmy - baktérie, sinice,
archeóny, jednobunkovce,
prvoky, riasy

zatriediť vybrané
organizmy podľa
charakteristických znakov
do najvyšších
taxonomických kategórií

systematické jednotky
organizmy podľa
charakteristických znakov

výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia
výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),

osť vnímať prírodu
ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém

ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém

do najvyšších
taxonomických kategórií

64.Rastliny.

systematické jednotky
organizmy podľa
charakteristických znakov
do najvyšších
taxonomických kategórií

65.Źivočíchy.

systematické jednotky
organizmy podľa
charakteristických znakov
do najvyšších
taxonomických kategórií

1

66.Uzatvorenie
klasifikácie
II.polroku

využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia
výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia
výklad s podporou
PC – prezentácia
(PowerPoint),
využitie počítačovej
animácie, čítanie
s porozumením,
práca s odborným
textom; motivačný
riadený rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém

ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém

ako usporiadaný, neustále
meniaci, dynamický systém

osobnostný a soc.
rozvoj

učebné osnovy biológia – 2. ročník a sexta

IX.

Počet
hodín

Téma

2
1.-2

TC: 1. Všeobecné
vlastnosti živých
sústav

15
3.-7.

TC: 2. Stavba a
organizácia tela
živých
organizmov
2.1 Bunka

Základné pojmy

Očakávaný výstup

Metódy, formy
práce

Rozvíjané
kompetencie

Prierezové témy

živá a neživá príroda organizácia
Vedieť odlíšiť živé sústavy od
názorná ukážka,
v oblasti
environmentálna
živých sústav vlastnosti a prejavy
neživých na základe
komentovaná
komunikačných
výchova
organizmov
charakteristických vlastností,
prezentácia,
schopností,
Pojmy: živé a neživé, stavba a
vymenovať jednotlivé
výklad, práca s
identifikácie
štruktúra živého (bunka,
organizačné stupne živých
textom ,riadený
problémov,
pletivo/tkanivo, orgán, sústava
sústav a základné životné
rozhovor,
navrhovania riešení
orgánov, organizmus),
prejavy organizmov
skupinová práca, a schopnosti ich
metabolizmus, regulácia,
diskusia
riešiť
reprodukcia, schopnosť vyvíjať sa
Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jana Višňovská, Katarína Ušáková, Eliška Gálová, Andrea
Ševčovočová, Slovenské pedagogické naklaateľstvo-Mladé letá(2012)
bunková teória
veľkosť a tvar buniek
základné štruktúry bunky (bunkové
povrchy, membránové a vláknité
štruktúry)
typy buniek (prokaryotická,
eukaryotická, rastlinná, živočíšna)
Pojmy: prokaryotická a
eukaryotická bunka, rastlinná a
živočíšna bunka, bunkové povrchy
(cytoplazmatická membrána,
bunková stena), cytoplazma,
membránové štruktúry (jadro,
mitochondrie, plastidy, vakuola,
lyzozóm, Golgiho aparát,
endoplazmatické retikulum),
vláknité štruktúry bunky
(cytoskelet, mitotický aparát,
chromozómy, bičíky, brvy),
ribozómy, neživé súčasti bunky.

Vedieť vysvetliť podstatu
bunkovej teórie,
na príklade bunky baktérie
opísať stavbu prokaryotickej
bunky,
poznať všeobecnú štruktúru
eukaryotickej bunky,
vedieť význam bunkových
povrchov,
pomocou obrázka vie
určiť vnútrobunkové štruktúry,
vymenovať membránové
štruktúry a vedieť ich význam
pre bunku, vymenovať vláknité
štruktúry a pozná ich význam
pre bunku,
pozná rozdiely v stavbe
prokaryotickej a eukaryotickej
bunky,
vie odlíšiť rastlinnú a živočíšnu
bunku,

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

environmentálna
výchova

X.

8.-12.

2.2 Stavba
rastlinného tela –
cievnaté rastliny

pletivá (delivé, trváce) vegetatívne
orgány (koreň, stonka, list)
reprodukčné orgány (kvet, plod,
semeno) Pojmy: pletivo, delivé a
trváce pletivá, diferenciácia buniek,
krycie, vodivé a základné pletivá
Vegetatívne orgány – koreň
(koreňové vlásky, rastový vrchol,
koreňová čiapočka), stonka
(kambium, cievny zväzok, lyková a
drevná časť cievneho zväzku), list
(čepeľ, žilnatina, epiderma,
kutikula, prieduch). Reprodukčné
orgány – kvet (kvetné obaly,
tyčinka, nitka, peľnica, peľové
zrnko, piestik, blizna, čnelka,
semenník, vajíčko) semeno, plod

vie uviesť príklady na rôzne
typy rastlinných a živočíšnych
buniek, vysvetliť vzťah medzi
tvarom a funkciou
špecializovaných buniek
žiak pozná rozdiely medzi
delivými a trvácimi pletivami z
hľadiska zabezpečenia
životných procesov rastlín,
vie vysvetliť funkciu a význam
krycích, vodivých a základných
pletív v rastline,
vymenovať vegetatívne a
reprodukčné orgány cievnatých
rastlín, pozná ich funkciu,
prostredníctvom obrazového
materiálu, 3D modelov (resp.
PC simulácií) vie lokalizovať
jednotlivé typy pletív vo
vegetatívnych orgánoch
rastliny,
opísať stavbu kvetu
magnóliorastov,
pozná možnosti praktického
využitia vegetatívnych orgánov,
semien, plodov a častí kvetu
rastlín v každodennom živote
človeka.
vie vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
možnostiach spracovania a
využitia rastlinných orgánov v
biotechnológiách

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

environmentálna
výchova,

XI.

13.17.

2.3 Základná
stavba
živočíšneho
organizmu –
stavovce

špecializácia živočíšnych buniek
tkanivá – základné typy (epitely,
spojivá, svalové a nervové tkanivo),
prehľad orgánových sústav
živočíchov (krycia,
oporná, pohybová, tráviaca,
dýchacia, obehová, vylučovacia,
riadiace sústavy, zmyslové orgány,
rozmnožovacia sústava), orgány
tráviacej sústavy – stavba a
základná funkcia, význam
orgánových sústav pre fungovanie
živočíšneho organizmu ako celku.
Pojmy: špecializácia, krvné bunky,
pohlavné bunky, tkanivo, epitel
(krycí, žľazový, resorpčný,
zmyslový), spojivo (väzivo, chrupka,
kosť), svalové tkanivo (hladký,
priečne pruhovaný a srdcový sval),
neurón. orgán, orgánová sústava
Tráviaca sústava (ústna dutina,
zuby, jazyk, slinné žľazy, hltan,
pažerák, žalúdok, dvanástnik,
podžalúdková žľaza, pečeň, žlčník,
tenké a hrubé črevo,

žiak vie porovnať stavbu bunky
prvoka (napr. črievička) a
vybranej špecializovanej bunky
(napr. neurón, červená krvinka
a pod.),
opísať základné typy tkanív,
pozná ich funkciu,
na príklade anatómie kože,
svalu a kosti vie lokalizovať
jednotlivé typy tkanív,
prostredníctvom modelu vie
opísať stavbu tráviacej sústavy
cicavcov
vysvetliť význam jednotlivých
orgánových sústav pre
fungovanie organizmu ako
celku,
vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
rozdieloch v stavbe vybranej
orgánovej sústavy medzi
stavovcami a bezstavovcami,
ako aj medzi jednotlivými
triedami stavovcov

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

Environmentálna
výchova

Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jana Višňovská, Katarína Ušáková, Eliška Gálová, Andrea
Ševčovočová, Slovenské pedagogické naklaateľstvo-Mladé letá(2012)

24
18.20.

TC: 3. Životné
prejavy
organizmov
3.1 Metabolické
procesy
3.1.1 premena
látok a energie v
bunke

príjem a výdaj látok bunkou
anabolizmus a katabolizmus prenos
energie v bunke
Pojmy: difúzia, osmóza, aktívny
transport.
Látkový a energetický
metabolizmus, anabolizmus,
katabolizmus,
autotrofia, heterotrofia, energia,
fotosyntéza, dýchanie, ATP,
enzýmy, biokatalyzátory

žiak pozná význam základných
biologických procesov pre život
organizmov,
vie opísať základné
mechanizmy príjmu látok
bunkou,
pozná podstatu anabolických a
katabolických procesov v
bunke,
vie uviesť príklady na
anabolické a katabolické deje,
vysvetliť význam a funkciu ATP
v bunke,
pozná význam enzýmov v
procesoch metabolizmu.

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

Environmentálna
výchova ,
chémia, fyzika

XII.

21.26.

3.1.2
metabolické
procesy rastlín

podstata metabolizmu rastlín
(asimilácia a disimilácia),
výživa rastlín (autotrofia,
heterotrofia, mixotrofia)
fotosyntéza (podmienky, priebeh,
význam),
dýchanie rastlín (anaeróbne,
aeróbne),
vodný režim (príjem, vedenie a
výdaj vody rastlinou).
Pojmy: asimilácia, disimilácia,
výživa rastlín (fotoautotrofia,
heterotrofia – parazitizmus,
saprofytizmus, mixotrofia,
symbióza).
Fotosyntéza, chloroplast,
asimilačné pigmenty (chlorofyl,
karotenoidy), svetelná fotochemická fáza,(chemická
energia, ATP), syntetická fáza
(glukóza, škrob). Dýchanie,
respirácia, biologická oxidácia,
cytoplazma, mitochondria,
anaeróbne dýchanie, kvasenie,
aeróbne dýchanie, (medziprodukt,
konečný produkt dýchania).
Vodný režim, koreňové vlásky,
cievne zväzky, asimilačný a
transpiračný prúd, transpirácia

žiak vie charakterizovať
fotosyntézu ako spôsob
autotrofnej výživy rastlín,
pozná príklady rastlín, ktoré sa
vyživujú heterotrofne a
mixotrofne,
vie vysvetliť prečo je
fotosyntéza
jedinečný proces v prírode,
pozná jej význam, podmienky,
vie vymenovať vstupné látky a
konečné produkty fotosyntézy,
vie vysvetliť princíp svetelnej a
syntetickej fázy fotosyntézy,
vie vysvetliť význam dýchania
pre živé organizmy,
pozná princíp anaeróbneho a
aeróbneho dýchania, vstupné
látky a konečné produkty
biologickej oxidácie, význam
kvasenia v prírode a pre
človeka,
vie porovnať fotosyntézu a
dýchanie,
pozná lokalizáciu fotosyntézy a
dýchania v bunke,
vie vysvetliť význam vodného
režimu pre rastlinu,
pozná faktory, ktoré
ovplyvňujú príjem a vedenie
vody rastlinou,
pozná úlohu vegetatívnych
orgánov pri zabezpečovaní
vodného režimu

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

Environmentálna
výchova, chémia

XII.

21.26.

3.1.2
metabolické
procesy rastlín

podstata metabolizmu rastlín
(asimilácia a disimilácia),
výživa rastlín (autotrofia,
heterotrofia, mixotrofia)
fotosyntéza (podmienky, priebeh,
význam),
dýchanie rastlín (anaeróbne,
aeróbne),
vodný režim (príjem, vedenie a
výdaj vody rastlinou).
Pojmy: asimilácia, disimilácia,
výživa rastlín (fotoautotrofia,
heterotrofia – parazitizmus,
saprofytizmus, mixotrofia,
symbióza).
Fotosyntéza, chloroplast,
asimilačné pigmenty (chlorofyl,
karotenoidy), svetelná fotochemická fáza,(chemická
energia, ATP), syntetická fáza
(glukóza, škrob). Dýchanie,
respirácia, biologická oxidácia,
cytoplazma, mitochondria,
anaeróbne dýchanie, kvasenie,
aeróbne dýchanie, (medziprodukt,
konečný produkt dýchania).
Vodný režim, koreňové vlásky,
cievne zväzky, asimilačný a
transpiračný prúd, transpirácia

I.

27.32.

3.1.3 Metabolické
procesy
živočíchov

podstata metabolizmu živočíchov
spôsoby výživy živočíchov,
činnosť orgánov tráviacej sústavy,

žiak vie charakterizovať
fotosyntézu ako spôsob
autotrofnej výživy rastlín,
pozná príklady rastlín, ktoré sa
vyživujú heterotrofne a
mixotrofne,
vie vysvetliť prečo je
fotosyntéza
jedinečný proces v prírode,
pozná jej význam, podmienky,
vie vymenovať vstupné látky a
konečné produkty fotosyntézy,
vie vysvetliť princíp svetelnej a
syntetickej fázy fotosyntézy,
vie vysvetliť význam dýchania
pre živé organizmy,
pozná princíp anaeróbneho a
aeróbneho dýchania, vstupné
látky a konečné produkty
biologickej oxidácie, význam
kvasenia v prírode a pre
človeka,
vie porovnať fotosyntézu a
dýchanie,
pozná lokalizáciu fotosyntézy a
dýchania v bunke,
vie vysvetliť význam vodného
režimu pre rastlinu,
pozná faktory, ktoré
ovplyvňujú príjem a vedenie
vody rastlinou,
pozná úlohu vegetatívnych
orgánov pri zabezpečovaní
vodného režimu
žiak vie vymenovať základné
metabolické deje v organizme
živočíchov,

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

Environmentálna
výchova, chémia

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného

Environmentálna
výchova,
chémia,fyzika

procesy trávenia (mechanické a
chemické), procesy vstrebávania,
dýchanie živočíchov,
transport látok, vylučovanie Pojmy:
bylinožravce, mäsožravce,
mimobunkové a vnútrobunkové
trávenie,
mechanické a chemické trávenie
(tráviace šťavy - sliny, žlč,
žalúdočná, šťava podžalúdkovej
žľazy)
enzýmy (amylázy, pepsín, lipáza,
chymozín, kazeín, trypsín),
vstrebávanie (klky, mikroklky,
resorpcia vody).
Dýchanie, respirácia, mechanizmus
dýchania, výmena dýchacích
plynov, vonkajšie - pľúcne a
vnútorné - tkanivové dýchanie,
transport látok, obehová sústava,
telové tekutiny, tkanivový mok,
lymfa, okysličená, odkysličená krv,
vylučovanie, homeostáza, difúzia,
filtrácia, nefrón, primárny a
definitívny moč, potné žľazy

pozná základné spôsoby výživy
živočíchov,
vie porovnať princíp
mechanického a chemického
spracovania potravy živočíchov,
charakterizovať funkciu
jednotlivých častí tráviacej
sústavy stavovcov pri
spracovaní potravy, vie
porovnať procesy trávenia a
vstrebávania živín,
vysvetliť princíp dýchania
živočíchov a jeho vzťah k
metabolizmu,
pozná funkciu jednotlivých
častí dýchacej sústavy cicavcov,
rozdiel medzi vonkajším a
vnútorným dýchaním cicavcov,
vie vysvetliť význam telových
tekutín a obehovej sústavy
stavovcov vo vzťahu k
metabolizmu,
pozná význam a princíp
činnosti vylučovacej sústavy,
vie vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
rozdieloch v stavbe a činnosti
tráviacej sústavy stavovcov
vzhľadom na spôsob výživy, vie
vysvetliť ako súvisí činnosť
orgánov tráviacej, dýchacej,
obehovej a vylučovacej sústavy
pri zabezpečovaní
metabolických procesov.

výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

II.

33.

3.2
Rozmnožovanie,
rast a vývin ontogenéza
3.2.1.
Rozmnožovanie

nepohlavné (princíp, formy)
pohlavné (princíp, formy) Pojmy:
nepohlavné - vegetatívne
rozmnožovanie, bunkové delenie,
rozpad stielky, tvorba spór, tvorba
výtrusov, rozmnožovacie cibuľky,
hľuzy, poplazy, pučanie

žiak vie charakterizovať
rozmnožovanie ako základný
životný prejav organizmov,
na príklade vie vysvetliť
rozdiely medzi pohlavným a
nepohlavným rozmnožovaním,
pozná podstatu a význam
nepohlavného rozmnožovania
rastlín a živočíchov,
vie uviesť príklady zástupcov
rastlín a živočíchov na
jednotlivé formy nepohlavného
rozmnožovania

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

Environmentálna
výchova,

34.36.

3.2.2 Delenie
buniek

bunkový cyklus, mitóza, meióza
Pojmy:
bunkový cyklus, interfáza, mitóza,
S-fáza, zdvojenie genetickej
informácie, chromozóm,
chromatída, centroméra,
diploidná a haploidná bunka,
profáza, metafáza, anafáza,
telofáza,
deliace vretienko, mitotický aparát,
meióza, gaméty.

žiak vie opísať fázy bunkového
cyklu,
pozná význam S-fázy
bunkového cyklu,
vie odlíšiť chromozóm v
interfáze bunkového cyklu a
počas delenia bunky,
pozná základnú stavbu
chromozómu,
vie zdôvodniť rozdiel v počte
chromozómov medzi
diploidnou a haploidnou
bunkou,
vie definovať pojem mitóza a
charakterizovať základné fázy
mitotického delenia,

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a

Environmentálna
výchova,

37.-.38.

3.2.3 Pohlavné
rozmnožovanie a
životný cyklus
rastlín

rodozmena - striedanie pohlavného
a nepohlavného rozmnožovania,
opelenie a oplodnenie u semenných
rastlín,
ontogenéza rastlín
Pojmy:
rodozmena, gametofyt, sporofyt,
výtrusnice,
kvet, plod,
semeno,
samčie a samičie pohlavné orgány tyčinka a piestik,
gaméty, vajcová bunka,
spermatická bunka,
opelenie, oplodnenie.
Ontogenéza, klíčenie, rast, vývin,
dormancia

vie vysvetliť mechanizmus,
ktorý pri mitóze zabezpečuje
zhodu genetickej informácie
dcérskej bunky s materskou,
pozná význam redukčného
delenia buniek
žiak vie na príklade machu
vysvetliť princíp rodozmeny,
definovať pojmy opelenie a
oplodnenie,
uviesť príklady na rôzne
spôsoby opelenia semenných
rastlín,
prostredníctvom obrazu
popísať stavbu kvetu,
pomocou počítačovej simulácie
vie opísať proces oplodnenia
semenných rastlín,
pozná základné
rozdiely medzi oplodnením
nahosemenných a
krytosemenných rastlín,
vie opísať základné fázy
ontogenézy rastlín,
pozná základné vonkajšie a
vnútorné faktory ovplyvňujúce
rast rastlín,
vie uviesť príklady zástupcov
jednoročných, dvojročných a
trvácich rastlín

spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

Environmentálna
výchova

III.

39.-41

3.2.4 Pohlavné
rozmnožovanie,
rast a vývin
živočíchov

formy pohlavného rozmnožovania
hermafroditizmus a
gonochorizmus),
oplodnenie (mimotelové, vnútorné)
ontogenéza (embryonálny a
postembryonálny vývin)
Pojmy:
pučanie, regenerácia,
gaméta, pohlavné orgány, párenie,
vajíčka a spermie,
hermafroditizmus, gonochorizmus,
pohlavný dimorfizmus,
partenogenéza,
, vonkajšie oplodnenie, vnútorné
oplodnenie, zygota,
embryonálny a postembryonálny
vývin,
priamy vývin, nepriamy vývin.

žiak pozná rozdiely v stavbe
názorná ukážka,
rozvíjať čitateľskú
Environmentálna
vajíčka a spermie,
komentovaná
gramotnosť v oblasti výchova
vie charakterizovať vonkajšie a prezentácia,
odborného
vnútorné oplodnenie
výklad, práca s
biologického textu;
živočíchov, vie uviesť príklady,
textom ,riadený
schopnosť tvorivo
pozná podstatné rozdiely
rozhovor,
riešiť úlohy,
medzi hermafroditmi a
skupinová práca, poukazovať na
gonochoristami a vie uviesť
diskusia
príčiny problémov,
príklady,
navrhovať ich
vie odôvodniť, prečo sa aj
riešenia;
hermafrodity pária,
- schopnosť využívať
uviesť príklady živočíchov s
informačné a
priamym a nepriamym
komunikačné
vývinom, pozná podstatný
technológie a
rozdiel medzi embryonálnym a
prostriedky pri
postembryonálnym vývinom
získavaní a
stavovcov,
spracúvaní
vie vysvetliť vzájomnú súvislosť
informácií, ako aj
medzi podmienkami
prezentácii vlastnej
prostredia, starostlivosťou o
práce;
potomstvo a množstvom
vytvorených vajíčok,
vie vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
špecifickom správaní živočíchov
v období rozmnožovania
Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jana Višňovská, Katarína Ušáková, Eliška Gálová, Andrea
Ševčovočová, Slovenské pedagogické naklaateľstvo-Mladé letá(2012)

IV.

25
42.

TC: 4. Dedičnosť
a premenlivosť
4.1 Podstata
dedičnosti

úvod do genetiky dedičnosť
a premenlivosť,
základné genetické pojmy
Pojmy:
dedičnosť, premenlivosť –
variabilita, kríženie - hybridizácia,
znak (kvalitatívny, kvantitatívny),
fenotyp, gén (veľkého a malého
účinku), genotyp, alela

žiak pozná podstatu dedičnosti
a premenlivosti,
základné genetické pojmy,
vie vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
významných objavoch v oblasti
genetiky,
vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
vedcoch ktorí prispeli k rozvoju
genetiky (J.G. Mendel

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

environmentálna
výchova,
biochémia,
dejepis

43.-47

4.2 Základy
bunkovej
dedičnosti

Chromozóm , dedičnosť
eukaryotických buniek,
dedičnosť prokaryotických buniek
Pojmy:
chromozóm, rameno, centroméra,
jednochromatidový a
dvojchromatidový chromozóm,
autozómy a pohlavné chromozómy,
homologické a heterolog.
chromozómy,
haploidná a diploidná bunka,
lokus, meióza, prvé a druhé
meiotické delenie,
crossing over, rekombinácia génov,
segregácia chromozómov,
mimojadrová dedičnosť,

žiak pozná lokalizáciu
genetickej informácie v bunke,
vie opísať časti chromozómu,
vysvetliť rozdiel medzi
somatickou a pohlavnou
bunkou,
pozná rozdiel medzi medzi
autozómom a pohlavným
chromozómom,
vie opísať základné fázy
meiózy,
vysvetliť pojem crossing over a
jeho význam pre kombináciu
génov v gamétach,
pozná genetické dôsledky
meiózy, lokalizáciu génov mimo

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

rozvíjať čitateľskú
gramotnosť v oblasti
odborného
biologického textu;
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a

molekulová
genetika,
biochémia

prokaryotický chromozóm, plazmid,
rezistencia

48.-53

4.3 Mendelove
pravidlá
dedičnosti

Mendelove zákony
monohybridizmus dihybridizmus
neúplná dominancia
platnosť Mendelových zákonov
Pojmy:
gaméta, zygota, monohybridizmus,
dihybridizmus, rodičovská
(parietálna)generácia, generácia
potomkov (filiálna), dominancia,
recesivita, úplná a neúplná
dominancia (intermediarita),
kodominancia, dedičnosť krvných
skupín, homozygot, heterozygot,
štiepny pomer, uniformita,
reciprocita, spätné kríženie,
kombinačný štvorec, väzba génov,v
äzbová skupina génov

jadra,
vysvetliť podstatu dedičnosti v
prokaryotických bunkách,
pozná podstatu vzniku
rezistencie baktérií na
antibiotiká
žiak vie vysvetliť podstatu
kríženia – hybridizácie,
používať zaužívanú symboliku
pri sledovaní kríženia,
vysvetliť platnosť Mendelových
zákonov - zákon o uniformite a
reciprocite (jednotnosti prvej
generácie kríţencov) - zákon o
segregácii alel a ich následnej
kombinácii v druhej generácie zákon o voľnej
kombinovateľnosti alel,
na konkrétnych príkladoch
vysvetliť rozdiel v platnosti
Mendelových zákonov pri
úplnej a neúplnej dominancii,
vie aplikovať Mendelove
zákony na dedičnosť krvných
skupín človeka,
pozná význam Mendelových
zákonov pre prax, podmienky
platnosti Mendelových
zákonov,
vie vysvetliť význam väzby
génov.

spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií, ako aj
prezentácii vlastnej
práce;

dejepis,
matematika

V.

54.55.

4.4 Dedičnosť a
pohlavie

chromozómové určenie pohlavia,
dedičnosť viazaná na X chromozóm
Pojmy:
heterochromozómy, homologické a
nehomologické úseky pohlavných
chromozómov, dedičnosť krížom,
hemofília, daltonizmus

žiak vie vysvetliť význam
pohlavných chromozómov pri
určení pohlavia, na príklade
hemofílie a daltonizmu vie
vysvetliť princíp dedičnosti
viazanej na X chromozóm

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

56.59.

4.5 Molekulové
základy genetiky

nukleové kyseliny (DNA, RNA)
genetický kód replikácia DNA
expresia génu (transkripcia,
translácia)
Pojmy: DNA, RNA (mediátorová,
transferová, ribozómová) nukleotid,
dusíkatá báza (adenín,guanín,
cytozín, tymín, uracil),
komplementarita
genetický kód, gén (štruktúrny a
regulačný), expresia génu,
aminokyselina, bielkovina,
replikácia, matrica, triplet, kodón,
antikodón, proteosyntéza

žiak pozná princíp stavby
nukleových kyselín.
rozdiel v štruktúre DNA a RNA,
typy a význam jednotlivých
nukleových kyselín,
vie vysvetliť podstatu
genetického kódu,
opísať replikáciu DNA a
vysvetliť jej význam pri delení
bunky,
vysvetliť princíp prenosu
genetickej informácie na
molekulovej úrovni,
molekulovej biológie,
pozná lokalizáciu procesov
transkripcie a translácie v
bunke

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií,
schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií,

matematika,
dejepis

Biochémia

VI.

60.63

4.6 Premenlivosť
- mutácie

nededičná premenlivosť, dedičná
premenlivosť a jej príčiny mutácie
(génové, chromozómové,
genómové)
príčiny mutácií –mutagény dôsledky
gametických a somatických mutácií
pre organizmus,
význam mutácií v evolučných
procesoch, génové manipulácie a
ich praktické využitie
Pojmy: premenlivosť dedičná a
nededičná, mutácie (gametické,
somatické, indukované, spontánne,
génové, chromozómové,
genómové), mutagény,
antimutagény, génové manipulácie,
genetické inţinierstvo, geneticky
modifikované organizmy.

64.-66

4.7 Genetika
človeka

metódy genetiky človeka, dedičnosť
normálnych znakov dedičné
choroby a dispozície, genetické
poradenstvo Pojmy: rodokmeňová
analýza, populačný výskum, ľudský
genóm, geneticky podmienené
ochorenia,syndrómy, dispozície,
prenatálna diagnostika,
amniocentéza, genetické
poradenstvo

žiak vie charakterizovať
premenlivosť ako základ
variability živej prírody,
pozná rozdiel medzi dedičnou
a nededičnou premenlivosťou z
hľadiska ich príčin,
charakterizovať pojem mutácia,
vie uviesť príklady na základné
skupiny mutagénov.
pozná význam antimutagénov a
vie uviesť príklady,
základné typy mutácií, vysvetliť
rozdiel medzi dôsledkami
gametických a somatických
mutácií na organizmus,
pozná význam mutácií pre
evolúciu živých organizmov, vie
vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o
génových manipuláciách, o ich
využívaní v praxi,
význame a rizikách
žiak pozná rozdiely v metódach
využívaných vo všeobecnej a
humánnej genetike, vie
vysvetliť význam poznania
dedičnosti normálnych znakov
človeka pre prax, pozná
najčastejšie geneticky
podmienené ochorenia
človeka, vie vysvetliť pojem
dedičné dispozície, pozná
význam genetického
poradenstva pre existenciu
zdravej populácie,
vie vyhľadať, spracovať a
prezentovať informácie o

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

schopnosť tvorivo
riešiť úlohy,
poukazovať na
príčiny problémov,
navrhovať ich
riešenia;
- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií,

Fyzika , chémia

názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom ,riadený
rozhovor,
skupinová práca,
diskusia

- schopnosť využívať
informačné a
komunikačné
technológie a
prostriedky pri
získavaní a
spracúvaní
informácií,

medicína

geneticky podmienených
poruchách u človeka, o ich
prevencii a
Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jana Višňovská, Katarína Ušáková, Eliška Gálová, Andrea Ševčovočová,
Slovenské pedagogické naklaateľstvo-Mladé letá(2012)
Praktické cvičenia
33
1.-3

TC: 5.
Praktické
cvičenia
5.1 Práca v
biologickom
laboratóriu.

Bezpečnosť práce v laboratóriu.
Práca s mikroskopom.
Príprava natívneho preparátu.
Záznam pozorovania a pokusu

žiak pozná zásady bezpečnej
práce v biologickom
laboratóriu. vie správne
používať bežné laboratórne
pomôcky (mikroskop,
preparačná súprava,
laboratórne sklo), samostatne
pripraviť mikroskopický
preparát,
používať návod pri príprave a
realizácii biologických
pozorovaní a pokusov,
vypracovať protokol o
pozorovaní a pokuse,
zakresliť, pomenovať a opísať
pozorované biologické objekty.

praktické
cvičenie,
názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom

v oblasti
manuálnych
zručností
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

technika,
výtvarná výchova

4.-11.

5.2 Stavba a
organizácia tela
živých
organizmov

Bunka –pozorovanie rastlinnej a
živočíšnej bunky (vnútrobunkové
štruktúry)
Stavba rastlinného tela – pletivá a
orgány.
Anatómia a morfológia rastlinných
orgánov (koreň, stonka list).
Tkanivá, orgány a orgánové sústavy
živočíchov.
Anatómia vybranej sústavy.

12.25

5.3 Životné
prejavy
organizmov.

Príjem a výdaj látok bunkou
(difúzia, osmóza) Metabolické
procesy rastlín (výţiva, fotosyntéza,
dýchanie).
Metabolické procesy živočíchov
(procesy trávenia, dýchanie,
vylučovanie).
Delenie bunky, fázy mitózy.
Nepohlavné a pohlavné
rozmnožovanie rastlín(stavba
kvetu, súkvetia a plody).
Vývin (klíčenie a rast)

žiak vie porovnávať pozorované
javy,
určovať spoločné a odlišné
znaky,
na základe pozorovania vie
vysvetliť životné prejavy
organizmov,
vyhľadať obrázky a animácie
biologických javov a procesov
na internete,
zaznamenať, spracovať a
vyhodnotiť údaje získané pri
pozorovaniach a pokusoch
(napr. formou tabuliek, grafu),
analyzovať získané výsledky,
vyvodiť závery. komunikovať,
spolupracovať v tíme pri riešení
úloh.
žiak vie porovnávať pozorované
javy,
určovať spoločné a odlišné
znaky, na základe pozorovania
vie vysvetliť životné prejavy
organizmov,
vyhľadať obrázky a animácie
biologických javov a procesov
na internete,
zaznamenať, spracovať a
vyhodnotiť údaje získané pri
pozorovaniach a pokusoch
(napr. formou tabuliek, grafu),
analyzovať získané výsledky,
vyvodiť závery. komunikovať,
spolupracovať v tíme pri riešení
úloh.

praktické
cvičenie,
názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom

v oblasti
manuálnych
zručností,
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

praktické
cvičenie,
názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom

v oblasti
manuálnych
zručností,
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

technika, výtvarná
výchova

26.-33

5.4 dedičnosť a
premenlivosť

riešenie úloh z genetiky –
Mendelove zákony,
z molekulárnej genetiky
(komplementarita, prenos
genetickej informácie z DNA na
poradie aminokyselín v bielkovine).
Pojmy:
heterochromozómy, homologické a
nehomologické úseky pohlavných
chromozómov, dedičnosť krížom,
hemofília, daltonizmus.

žiak vie porovnávať pozorované
javy,
určovať spoločné a odlišné
znaky, na základe pozorovania
vie vysvetliť životné prejavy
organizmov,
zaznamenať, spracovať a
vyhodnotiť údaje získané
analyzovať získané výsledky,
vyvodiť závery. komunikovať,
spolupracovať v tíme pri riešení
úloh.

praktické
cvičenie,
názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,
výklad, práca s
textom

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

technika,
matematika

Biologia pre gymnáziá 7( Praktické cvičenia a seminár I.), Katarína Ušáková , Elena Čipková,Soňa Nagyová,Timea Gálpvá-Slovenské pedagogické
nakladateľstvo- Mladé letá (2007)
Biologia pre gymnáziá 8( Praktické cvičenia a seminár II.), Katarína Ušáková , Elena Čipková,Soňa Nagyová,Timea Gálpvá-Slovenské pedagogické
nakladateľstvo- Mladé letá (2000)

BIOLOGIA-3.ročník
IX.

X.

Počet
hodín
1

Téma

Základné pojmy

Očakávaný výstup

Úvod do biológie človeka

základná terminológia
vied o človeku

žiak vie: charakterizovať
jednotlivé vedy o človeku;
rozpozná rozdiely v obsahu
týchto vedných disciplín a vie
tieto názvy používať

2.-3

TC 1: Orgánové sústavy
človeka – stavba,
funkcia, najčastejšie
poruchy činnosti
Tkanivá

bunka, tkanivo, orgán,
orgánová sústava, krycie,
spojivové, nervové a
svalové tkanivá

Žiak vie: objasniť pojmy bunka,
tkanivo, orgán, orgánová
sústava a organizmus a rozumie
vzájomným vzťahom medzi
nimi, pozná jednotlivé tkanivá
ľudského tela a ich funkciu

4.-7.

Povrch, tvar a opora tela
(koža, oporná sústava,
pohybová sústava)

oporná a pohybová
sústava, kosti, osifikácia,
krátke, dlhé a ploché
kosti, stavba kosti, kostná
dreň, zlomeniny,
osteoporóza, vyklbeniny,
stavba kože, pokožka,
zamša, podkožné väzivo,
princíp svalového
pohybu, aktín, myozín,
svalová horúčka, skupiny

žiak pozná význam opornej
sústavy; vysvetlí osifikáciu,
rozlišuje kosti,
vie ich ukázať na kostre
pozná najčastejšie
onemocnenia a úrazy opornej
sústavy,
vie poskytnúť prvú pomoc pri
vyklbení a zlomeninách
vysvetlí súvislosť medzi výživou
a stavom oporného systému,

Metódy, formy
práce
výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia
výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia
výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

Rozvíjané
kompetencie
v oblasti
komunikačných
schopností

Prierezové
témy

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
ţivotnému
štýlu, človek a
svet práce,
človek a
hodnoty

svalov, antagonisti

XI.

8.-12.

Sústavy látkovej výmeny
(tráviaca, dýchacia,
obehová a telové
tekutiny, vylučovacia)

krv, miazga, tkanivový
mok, erytrocyty,
leukocyty, trombocyty,
cievy a žily, zrážanie krvi,
antigén, aglutinín,
aglutinogén,
krvné skupiny, leukémia,
kosáčikovitá anémia,
transfúzia krvi
srdcovo-cievne
ochorenia, stavba srdca,
predsiene, komory,
chlopne,
orgány dýchacej sústavy,
vnútorné a vonkajšie
dýchanie, pľúca, alveoly,
príčiny, prevencia
dýchacích ochorení,
metabolizmus, tráviaca
sústava, zložky potravy a
ich funkcie,
homeostáza, obličky,
nefrón, Malpighiho
teliesko, primárny a

vie popísať vrstvy kože a ich
význam
pozná príčiny, prevenciu a prvú
pomoc pri bežných
poraneniach, poleptanie ,
popáleniny,
vie pomenovať základné svaly a
ukázať ich na obraze, torze
trupu
pozná význam pohybu pre
svalový aparát,
pozná problematiku dopingu v
športe
žiak pozná zloženie krvi a
význam jej zložiek ,
pozná stavbu srdca a druhy ciev
popíše činnosť srdca i celej
obehovej sústavy,
vie čo je imunita a ako sa telo
bráni antigénom,
zoznámi sa s chorobami krvi,
srdca a ciev, s ich príčinami,
prevenciou a prvou pomocou,
popíše jednotlivé orgány
dýchacej sústavy objasní činnosť
dýchacej sústavy, zoznámi sa s
chorobami dýchacieho aparátu,
s ich príčinami, prevenciou a
prvou pomocou,
pomenuje a popíše stavbu a
funkciu orgánov tráviacej
sústavy
vysvetlí pojem metabolizmus a
vie, ako ľudské telo získava
energiu,
pozná choroby tráviacej
sústavy, ich príčinu, prevenciu,

výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
životnému
štýlu
človek a svet
práce, človek a
hodnoty

sekundárny moč, umelá
oblička, zápaly
vylučovacích ciest

XII.I

13.18.

Riadiace sústavy
(hormonálna, nervová,
termoregulácia,
imunitný systém,
zmyslové orgány)

exokrinné a endokrinné
žľazy, ich funkcie a
jednotlivé hormóny,
tkanivové hormóny,
poruchy hormonálnej
činnosti so zameraním na
štítnu žľazu a pankreas,
neurón, dendrity, neurity,
reflexný oblúk,
vyššia nervová činnosť,
obvodová a centrálna
nervová sústava,
mozog, miecha, učenie,
pamäť, prvá a druhá
signálna sústava,
receptory, zmysly,
mechanoreceptory,
termoreceptory,
chemoreceptory,
proprioreceptory,
fotoreceptry, stavba
zmyslových orgánov

pozná vplyv stravovania na
zdravie objasní význam
vylučovania pre správne
fungovanie ľudského organizmu
popíše vylučovanie pľúcami,
obličkami a kožou
zjednodušene popíše obličku a
deje v nej prebiehajúce rovnako
aj ďalšie orgány vylučovacej
sústavy,
zoznámi sa s onemocneniami
vylučovacej sústavy, prevenciou
a niektorými liečebnými
postupmi
žiak vie spoznať endokrinné
žľazy a ich polohu,
má prehľad o najdôležitejších
hormónoch a ich vplyvu na
riadenie ľudského organizmu
objasní výnimočné postavenie
nervovej sústavy medzi
ostatnými orgánovými
sústavami
popíše štruktúru nervovej
sústavy i funkciu jej jednotlivých
častí,
vysvetlí reflexnú činnosť a jej
význam pre učenie
pozná prevenciu úrazov hlavy a
chrbtice
pozná infekčné onemocnenie
nervovej sústavy a jej prevenciu
uvedomuje si význam zmyslov
pre život človeka
popíše stavbu a funkciu
zrakového, sluchového a
rovnovážneho ústroja pozná

výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
životnému
štýlu, človek a
svet práce,
človek a
hodnoty

II.

19.22.

Reprodukcia a vývin
(pohlavné sústavy,
oplodnenie a
embryonálny
vývin, vývinové obdobia)

orgány mužskej a ženskej
pohlavnej sústavy,
oplodnenie,
antikoncepcia, plánované
rodičovstvo, pohlavne
prenosné ochorenia,
ontogenetické fázy
človeka a ich
charakteristika

ochorenia zmyslových orgánov,
ich príčiny, preventívne
opatrenia a zásady prvej pomoci
žiak vie: popísať stavbu a
funkciu mužskej i ženskej
pohlavnej sústavy
pozná spôsoby antikoncepcie
uvedomuje si nebezpečenstvo
prenosu pohlavných chorôb
prevencia pohlavne prenosných
chorôb
vysvetlí spôsob oplodnenia
popíše a charakterizuje
jednotlivé etapy ontogenézy
človeka

výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania
riešení a schopnosti
ich riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
životnému
štýlu, človek a
svet práce,
človek a
hodnoty

výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
životnému
štýlu, človek a
svet práce,
človek a
hodnoty

Biológia pre gymnáziá 6, Katarína Ušáková –Slovenské pedagogické nakladateľstvo –Mladé letá

III.

23.27.

Genetika človeka,
choroby (riešenie
príkladov z genetiky
človeka)

nukleové kyseliny, DNA,
RNA, chromozóm, gén,
alela, kríženie, pohlavné a
nepohlavné
rozmnožovanie,
dedičnosť, premenlivosť,
dedičné ochorenia
človeka, človek zaradený
do systému

žiak vie: objasniť základné
genetické pojmy: DNA,
chromozóm, gén, alela, kríženie
vysvetlí podstatu pohlavného a
nepohlavného rozmnožovania z
pohľadu dedičnosti, uvedomuje
si význam štúdia genetiky pozná
príklady dedičných chorôb
človeka a spôsob ich prenosu na
potomkov zaradí človeka do
systému

Biológia pre gymnáziá 5, Katarína Ušáková –Slovenské pedagogické nakladateľstvo –Mladé letá

IV.

28.-30

Vývoj človeka

hominizácia, sapientácia,
rasizmus, fylogenéza
človeka

žiak pozná zhodnosti i odlišnosti
človeka od ostatných cicavcov
rozumie pojmom hominizácia a
sapientácia
popíše vývojové etapy človeka
r.Homo
pozná ľudské rasy a vymenuje
ich charakteristické znaky
vysvetlí pojem rasizmus

V. VI.

31.33

TC 2: Zdravý životný štýl
- projekty a samostatné
práce

zdravá výživa, civilizačné
ochorenia, racionálna
strava, zdravý životný štýl

žiak vie popísať základné
predpoklady zdravia (výživa,
aktivita a oddych, kvality
životného prostredia, psychická
pohoda)reprodukčné zdravie
(hygiena, plánované
rodičovstvo, prevencia pohlavne
prenosných ochorení)
civilizačné choroby, rizikové
správanie (závislosti a návykové
látky).

výklad s podporou PC
– prezentácia
(PowerPoint), využitie
počítačovej animácie,
čítanie
s porozumením, práca
s odborným textom;
motivačný riadený
rozhovor, skupinová
práca, diskusia
názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia,

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
životnému
štýlu, človek a
svet práce,
človek a
hodnoty

v oblasti
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

ENV, Výchova
k zdravému
životnému
štýlu, človek a
svet práce,
človek a
hodnoty

Prie
Bež
ne

33

TC 3: Základy
poskytovania prvej
pomoci a praktické
cvičenia z biológie
človeka

terminológia získaná pri
jednotlivých orgánových
sústavách človeka

žiak vie poskytnúť prvú
predlekársku pomoc pri rôznych
zraneniach človeka,
vie vypracovať samostatnú
prácu a projekt,
získavanie materiálu a
informácií– pozorovanie, práca
s informačnými zdrojmi
(literatúra, internet),
interpretácia získaných
informácií;
spracovanie informácií –
triedenie, porovnávanie,
hľadanie rozdielov a
podobností,
určovanie príčin, prejavov a
dôsledkov pozorovaných javov a
procesov;
vyvodzovanie záverov,
riešenie úloh, vypracovanie
konečnej podoby práce;
tímová práca – deľba práce a
kooperácia ;
prezentácia vlastnej práce,
zdôvodnenie, diskusia
Na praktické cvičenia slúžia
pomôcky bio laboratória, IKT,
schémy, modely, výstavy s
danou tematikou, exkurzie,
prednášky, internet a pod

praktické cvičenie,
názorná ukážka,
komentovaná
prezentácia, výklad,
práca s textom

v oblasti
manuálnych
zručností,
komunikačných
schopností,
identifikácie
problémov,
navrhovania riešení
a schopnosti ich
riešiť

Praktická prvá pomoc (Nenahraditeľný sprievodca nevyhnutnou prvou pomocou v každej situácii), Kolektív autorov-Príroda 2008

technika,
matematika,
výtvarná
výchova

